
 
 

Verksamhetsberättelse för Club Nordico Mar Menor 
 

 

Styrelsen för Club Nordico Mar Menor avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2021 

 

Styrelsens sammasättning 

 

Ordförande: Leif Levin 

Vice ordförande: PeGe Skoog 

Sekreterare: Sirkku Rajanto de Benevides 

Kassör: Anita Fahlvik Mattsson 

Ledamöter: Ronnie Bengtsson, Göran Bergström, Karin Frank 

Matti Puotila, Rune Järpsten 

Suppleanter: Britt Berggren, Ulf Leismyr, Bo Lindgren, Lisa Åslander 

 

Sammanfattning 

Tiden från förra mötet har återigen kantats av pandemin vilket gjorde att klubben var stängd 

under 1: a halvåret. 

Klubben hade sporadiskt öppet runt månadsskiftet maj/juni. 

Från september har klubben i stort sett fungerat normalt. Luncher, petanca, månadsfester har 

genomförts dock med restriktioner. Cyklat har en del också gjort. 

Årsmötet kunde genomföras live i klubblokalen, dock med ett lågt deltagarantal. 

Inga resor genomförts beroende på pandemin. 

 

Ekonomi: Klubben har fortfarande en hygglig ekonomi, trots ett underskott under 

innevarande år. Utfallet under året blev något lägre än budgeterat. 

  

Sammanträden: C.N. har under året haft 6 möten  

 

Medlemsutveckling: 350 medlemmar har betalt för 2021 

 Notabelt är att vi har fått 73 nya medlemmar under året 

 

Stadgar: Dessa uppdaterades och togs upp på årsmötet. Ändringarna godkändes 

 

Övrigt:  Avsaknad av valberedning ställer till det. Finns det några som kan tänka sig denna 

roll under 2022.  

 

Styrelsen rapport om erhållna uppdrag från föregående årsmöte: 

Inga uppdrag 

 

Tävlingar och andra aktiviteter. 

Vi har genomfört Klubbmästerskap i golf och petanca.  



Klubbmästare i Petanca blev Åke Claesson och i Golfen blev Ralph Andersson i A-klass, Nils 

Lejon i B-klass samt Kerstin Fritzon segrare i damklassen. Grattis till er. 

 

Slutord: Även detta år är ett år i pandemins spår. Dock så kunde vi genomföra hösten i stort 

sett som vanligt fast med vissa undantag. Restriktioner har vi levt med hela tiden. 

Styrelsen ser fram emot 2022 med en förhoppning av att allt blir normalt igen 

 

 

Los Alcazares mars 2022 

 

Leif Levin 

PeGe Skoog 

Karin Franck 

Anitha Fahlvik Mattsson 

Ronnie Bengtsson 

Sirkku Rajanto de Benevides 

Göran Bergström 

Solveig Sundberg 

Matti Puotila 

Rune Järpsten 


